
16, route de Luxembourg - 6196 Eisenborn         +352 621 50 99 22           info@libertycounsellingluxembourg.com        www.libertycounsellingluxembourg.com 

 

 
 

 
 

CONTRATO DE TERAPIA  

 

 

Pedimos que você leia e assine o seguinte contrato. No evento de que você tenha dúvidas a respeito do 

conteúdo deste contrato, favor não hesitar em clarificá-las com sua terapeuta antes de assiná-lo, ou durante o 

período de terapia.  

 

1. Eu entendo que este contrato estará em aberto até o final do tratamento de terapia e que eu ou minha 

terapeuta pode optar por terminá-lo quando achar conveniente fazê-lo. 

2. Eu entendo que o custo por sessão é de € ...... ...... e que este será pago ao final de cada sessão. 

3. Eu entrarei em contato com a minha terapeuta o mais rapidamente possível caso não puder comparecer 

a uma sessão marcada. Eu entendo que terei de pagar pelo custo da sessão se a cancelar com menos de 

24hs de antecedência. 

4. Eu compreendo que se eu deixar de comparecer a duas sessões consecutivas sem aviso prévio, a 

Liberty Couselling Luxemburgo tem o direito de rescindir o meu contrato. 

5. Eu entendo que se a minha terapeuta não sentir que ela possa oferecer o apoio que necessito, ela irá 

discutir opções para o meu encaminhamento a uma terapeuta ou agência mais adequada. 

6. Eu compreendo que se eu não me sentir confortável com a minha terapeuta poderei pedir para ser 

encaminhado para outra pessoa. 

7. Eu entendo que todos os terapeutas da Liberty Counselling Luxemburgo obedecem a um rigoroso 

código de confidencialidade, o que significa que a minha terapeuta não divulgará nenhuma informação 

sobre mim a terceiros sem discutir comigo em primeiro lugar, salvo sob obrigação legal de fazê-lo; no 

entanto, eu também entendo que é dever da minha terapeuta relatar situações nas quais ela tem razão 

de acreditar que estou em risco significativo de prejudicar a mim mesmo ou a outras pessoas. 

8. Eu entendo que a minha terapeuta recebe supervisão profissional em relação a seu trabalho de terapeuta 

e que a mesma está vinculada aos mesmos princípios de confidencialidade mencionados acima. 

9. Eu me absterei de usar álcool ou drogas (exceto medicamentos) antes das minhas sessões de terapia. 

Eu entendo que o uso dos mesmos poderá resultar na rescisão do presente contrato. 

10. Eu entendo que a minha terapeuta pode manter breves notas sobre as sessões e que posso solicita-as 

mediante aviso prévio. 

 

Eu li e entendo o contrato acima. 

 

Nome: …..................................................................................  Data: …..................................... 

 

Assinatura: …............................................................................. 

 

Terapeuta: 

 

Nome: ….................................................................................   Data: …..................................... 
 

Assinatura: …............................................................................ 

 


